
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

Neįgaliųjų reikalų departamentas) 2012 m. įgyvendino socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. 
sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-27 pavestas įgyvendinti 5 programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ 
priemones ir 1 programos „Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonę.  

Viso šių programų priemonėms įgyvendinti buvo patvirtinta 25208 tūkst. litų suma (iš jų 
25078 tūkst. litų išlaidoms ir 130 tūkst. litų turtui įsigyti), panaudota 25022,5 tūkst. litų suma (iš jų 
24892,8 tūkst. litų išlaidoms ir 129,7 tūkst. litų turtui įsigyti) (panaudota 99,3 proc. programų 
priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

 
Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonių įgyvendinimas 

 
Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ pavestoms įgyvendinti priemonėms buvo 

patvirtinta 25205 tūkst. litų suma (iš jų 25075 tūkst. litų išlaidoms ir 130 tūkst. litų turtui įsigyti), 
panaudota 25020,2 tūkst. litų suma (iš jų 24890,5 tūkst. litų išlaidoms ir 129,7 tūkst. litų turtui 
įsigyti) (panaudota 99,3 proc. programos priemonėms įgyvendinti patvirtintų lėšų).  
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1 pav. Programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ aktyvioms priemonėms įgyvendinti  

2003-2012 m. panaudotų lėšų palyginimas 
 

Priemonė: Plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą 
ir skatinti jų įsidarbinimo galimybes. Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 19643 tūkst. litų suma, 
panaudota 19557,8 tūkst. litų suma (panaudota 99,6 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). 
Įvykdytos visos planuotos priemonės, pasiekti planuoti rezultatai. 

 
Įgyvendinant priemonę finansuoti 4 rūšių konkurso būdu atrenkami neįgaliųjų socialinei 

integracijai skirti projektai, kuriems įgyvendinti buvo skirta 19393 tūkst. litų suma, panaudota 
19307,8 tūkst. litų suma: 

1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, finansuoti 
vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-287 
(Žin., 2010, Nr. 75-3841; 2011, Nr. 84-4114) patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu; 
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2. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai, finansuoti vadovaujantis socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-287 (Žin., 2010, Nr. 75-3841) 
patvirtintu Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu; 

3. Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 
projektai, finansuoti vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 19 d. 
įsakymu Nr. A1-491 (Žin., 2010, Nr. 126-6477) patvirtintu Periodinių ir informacinių leidinių 
neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo tvarkos aprašu; 

4. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektai, 
finansuoti vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu 
Nr. A1-241 (Žin., 2011, Nr. 61-2930) patvirtintu Žmonių su fizine negalia mobilumo ir 
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašu. 

Įgyvendinant konkurso būdu finansuotus socialinės integracijos projektus, įvairaus pobūdžio 
paslaugas (naudą) gavo per 45000 neįgaliųjų, 17 proc. sunkų neįgalumo lygį turinčių asmenų. 

 

 
2 pav. Valstybės biudžeto lėšų, panaudotų konkurso būdų atrinktiems projektams įgyvendinti,  

pasiskirstymas pagal neįgaliųjų negalios pobūdį 
  

Finansuoti 408 konkurso būdu atrinkti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektai 60 savivaldybių, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų socialinės integracijos 
srityje veikiančios organizacijos. Neįgaliųjų asociacijos įgyvendino 258 projektus, viešosios įstaigos 
– 123 projektus, religinės bendruomenės ir bendrijos – 12 projektų, kaimo ir miesto gyventojų 
bendruomenės – 13 projektų, labdaros ir paramos fondas – 2 projektus.  

Šiems projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų iš viso panaudota 15597,6 
tūkst. litų, iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 14194,5 tūkst. litų suma (projektams finansuoti 
panaudota 13617,5 tūkst. litų, savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti – 
577 tūkst. litų), iš savivaldybės biudžeto – 1403,1 tūkst. litų. 

Įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus 
remtos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos vykdomos socialinės reabilitacijos turinį 
atitinkančios nuolatinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos: 

- neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, 
organizuojant praktinius mokymus (neįgaliesiems, jų šeimos nariams) ar veiklas (paslaugas), skirtas 
pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti ligą ar 
negalią, išmokti aptarnauti (neįgaliuosius) ir apsitarnauti (pačiam neįgaliajam), išmokti orientuotis ir 
judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, spręsti dėl negalios kylančias 
psichologines problemas ir mokyti sveikai gyventi. Savipagalbos grupių neįgaliesiems, jų šeimos 
nariams ir artimiesiems, higienos palaikymo ir įgūdžių mokymo, mokymo apsitarnauti buityje ir 
kasdienių įgūdžių ugdymo, mokymo naudotis techninės pagalbos priemonėmis, psichologo pagalbos 
ir pan. paslaugas gavo 32034 asmenys, iš jų 27231 neįgalusis, iš jų 1415 neįgalių vaikų; 
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- asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, 
sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose. Šias paslaugas 
gavo 9469 neįgalieji, iš jų 471 neįgalus vaikas; 

- neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose. Siuvimo, mezgimo, 
floristikos, siuvinėjimo, dekupažo, rankdarbių gaminimo ir kt. užimtumo veiklose dalyvavo ir 
paslaugas gavo 5778 neįgalieji, iš jų 324 neįgalūs vaikai;  

- meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose. 
Įvairiuose dainų, šokių, muzikos, dramos, skaitovų, humoro kolektyvuose, ansambliuose, kapelose, 
meno, dailės terapijos, fotografijos, kompozicijos ir kt. užsiėmimuose bei būreliuose dalyvavo ir 
paslaugas gavo 6531 asmuo, iš jų 5718 neįgaliųjų, iš jų 423 neįgalūs vaikai;  

- sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose. Įvairių sporto šakų treniruotėse, 
užsiėmimuose, varžybose, sporto šventėse dalyvavo ir paslaugas gavo 5833 asmenys, iš jų 5132 
neįgalieji, iš jų 583 neįgalūs vaikai. 

 

 
3 pav. 2012 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams įgyvendinti panaudotos lėšos 
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4 pav. 2012 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

 projektų paslaugų gavėjai  
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Finansuoti 25 konkurso tvarka atrinkti skėtinių neįgaliųjų asociacijų įgyvendinti Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo projektai. Projektams įgyvendinti panaudota 4085,3 tūkst. litų. 

 

 
5 pav. Lėšų, panaudotų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams įgyvendinti, 

 pasiskirstymas pagal projektuose vykdytas veiklas  
 

Įgyvendinant projektus remtos veiklos: 
- pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo (atstovavimas, konferencijos, seminarai, 

mokymai, renginiai, tarptautinis bendradarbiavimas). Organizuota 10 konferencijų (kurčiųjų 
socialinių poreikių ir jų tenkinimo, savivaldybių ir visuomeninių organizacijų partnerystės, aplinkos 
pritaikymo neįgaliesiems, neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, bendradarbiavimo psichikos 
sveikatos srityje, savanorystės, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais), kuriose dalyvavo 922 asmenys, 
iš jų 635 neįgalieji, iš jų 58 neįgalūs vaikai; 27 seminarai, mokymai (darbo su neįgaliaisiais ir jų 
šeimos nariais, visuomenės švietimo negalios klausimais, partnerystės teikiant paslaugas 
neįgaliesiems ir kt. klausimais), kuriuose dalyvavo 969 asmenys, iš jų 260 neįgaliųjų, iš jų 20 
neįgalių vaikų; 59 renginiai (susitikimai, apskritojo stalo diskusijos ir kt.), kuriuose dalyvavo 3220 
asmenų, iš jų 524 neįgalieji, iš jų 95 neįgalūs vaikai. 58 rajonų diabeto klubai organizavo renginius, 
susitikimus su visuomene diabeto kontrolės mokymo ir profilaktikos tema, kuriuose dalyvavo apie 
100 tūkst. asmenų, iš jų apie 76 tūkst. neįgaliųjų, iš jų apie 800 neįgalių vaikų. Organizuota ir 
dalyvauta 22 tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose, kuriuose dalyvavo 46 asmenys, iš jų 30 
neįgaliųjų; remta organizacijų narystė 23 tarptautinėse organizacijose;  

- specialistų kvalifikacijos tobulinimo (tiesiogiai bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių 
specialistų kvalifikacijos tobulinimas, asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas). 
Organizuotuose 39 specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kvalifikaciją tobulino 621 
specialistas (socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, specialieji pedagogai, 
psichologai, meno, užimtumo darbuotojai, kultūros renginių organizatoriai, neįgaliųjų asociacijų 
asocijuotų narių vadovai, finansininkai ir kt. specialistai), iš jų 166 neįgalieji; 

- neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų, seminarų, stovyklų 
organizavimo. 20 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų, seminarų dalyvavo 875 
asmenys, iš jų 696 neįgalieji, iš jų 100 neįgalių vaikų. 47 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
stovyklose dalyvavo 1491 asmuo, iš jų 1005 neįgalieji, iš jų 114 neįgalių vaikų. Veikė cukriniu 
diabetu sergančiųjų mokykla (mokymai komplikacijų prevencijos klausimais), kurią lankė 3000 
sergančiųjų cukriniu diabetu, iš jų 300 neįgalių vaikų; 

- aktyvaus poilsio renginių, stovyklų organizavimo. Organizuoti 93 aktyvaus poilsio 
renginiai, stovyklos, kuriose dalyvavo 3358 asmenys, iš jų 2958 neįgalieji, iš jų 157 neįgalūs vaikai; 

- kultūros renginių neįgaliesiems organizavimo. Organizuoti 166 kultūros renginiai 
(neįgaliųjų meno kolektyvų koncertai, meninės raiškos ir kūrybos konkursai, teminiai vakarai, 
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meninės raiškos plenerai, parodos, festivaliai, socialinės interakcijos, spektakliai ir kt.), kuriuose 
dalyvavo 21852 asmenys, iš jų 9513 neįgaliųjų, iš jų 809 neįgalūs vaikai; 

- sporto renginių neįgaliesiems organizavimo. Organizuoti 128 sporto renginiai (čempionatai, 
turnyrai, varžybos, sporto šventės, mokomosios treniruočių stovyklos), kuriuose dalyvavo 4285 
asmenys, iš jų 3220 neįgaliųjų, iš jų 642 neįgalūs vaikai; 

- naujai statomų ir rekonstruojamų objektų priežiūros (dalyvavimas savivaldybių nuolatinių 
statybos komisijų bei statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbe, derinant teritorijų 
planavimo dokumentus, projektus, priimant svarbius neįgaliesiems statinius). Buvo suderinti 1063 
naujai statomų ir rekonstruojamų miestų ir gyvenviečių viešųjų pastatų, gyvenamųjų namų bei kitų 
visuomeninių objektų projektai, pasirašyti 458 valstybinės komisijos aktai priimant objektus, suteikta 
618 konsultacijų dėl aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia. 

 
Finansuota konkurso tvarka atrinktų 11 Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems 

leidybos ir platinimo finansavimo projektų, kuriuos įgyvendino 7 neįgaliųjų asociacijos ir 4 viešosios 
įstaigos. Projektams įgyvendinti panaudota 882 tūkst. litų suma. 

Įgyvendinant projektus remta neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui svarbių 
periodinių ir informacinių leidinių leidyba: 

- buvo leidžiami ir platinami 9 pavadinimų periodiniai leidiniai, skirti asmenims su fizine 
negalia, akliesiems, kurtiesiems, sutrikusio intelekto, psichikos negalią turintiems asmenims, 
sergantiesiems artritu, diabetu, nefrologiniams ligoniams, jų šeimos nariams, specialistams. Bendras 
periodinių leidinių tiražas per 16 tūkst. egz. Leidinius skaitė ir aktualią informaciją gavo apie 36 
tūkst. neįgalių asmenų. 

- išleisti 2 informaciniai leidiniai: knygelė onkologiniams pacientams „Kriziniai išgyvenimai 
susirgus: psichologinės pagalbos sau vadovas“ (1500 egz. tiražu) ir knyga „Lietuvos parolimpinis 
sportas 1990-2011 m.“ (600 egz. tiražu), skirta plačiajai visuomenei. 

 
Finansuoti konkurso tvarka atrinkti 2 Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo projektai, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų asociacija ir viešoji įstaiga. 
Projektams įgyvendinti panaudota 146 tūkst. litų suma.  

Įgyvendinant projektus, remta neseniai apakusių neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo ir judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymo (asmens funkcinio pajėgumo 
vertinimo ir lavinimo, pirminio mokymo vairuoti B kategorijos transporto priemonę) veikla: 

- aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose dalyvavo 22 neįgalieji, kuriems 
regėjimo negalia nustatyta ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. Organizuotuose mokymuose pagal aklojo 
asmens individualų poreikį buvo ugdomi mobilumo, orientacijos erdvėje įgūdžiai, savarankiško 
apsitarnavimo kasdienėje veikloje namuose bei viešosios paskirties vietose funkcijos, komunikaciniai 
įgūdžiai, taikyta individuali ir grupinė psichoterapija, organizuoti darbinio užimtumo užsiėmimai; 

- vertintas 23 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį, lavintas 
20 neįgaliųjų funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį, pirminiuose mokymuose 
vairuoti B kategorijos transporto priemonę dalyvavo ir mokymus baigė 20 neįgaliųjų. 
 

Finansuota 1 profesinės reabilitacijos metodinio centro – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 
– veikla (panaudota 250 tūkst. litų suma): 

- parengtos ir pristatytos dvi profesinio mokymo programos: Internetinio projekto kūrimo 
mokymo programa asmenims, turintiems klausos negalią, ir Kompiuterinio raštingumo mokymo 
programa asmenims, turintiems regos negalią; 

- įvyko 2 apskrito stalo diskusijos, kuriose dalyvavo atstovai iš neįgaliųjų organizacijų, 
profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų; 

- įvyko 8 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems skirtingas negalias, 
metodikų taikymo ir diegimo mokymai, kuriuose iš viso dalyvavo 94 specialistai iš profesinės 
reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų (buvo planuota 80 specialistų); 

- papildyta 2010 – 2011 m. rengta metodinė medžiaga „Darbo vietų keliami reikalavimai“, 
parengtas 15 darbo vietų keliamų reikalavimų įvertinimas; 

- vadovaujantis sukurtomis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 
(asmenims, turintiems regos, klausos, psichikos negalią, sutrikusio intelekto asmenims) 
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metodikomis, atnaujinta ir suderinta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo judėjimo negalią 
turintiems asmenims metodika. Parengtos ir suderintos 4 šios metodikos dalys: profesinių gebėjimų 
įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas ir/ar 
atkūrimas, pagalba įsidarbinant; 

- atliktas tyrimas „Neįgaliųjų padėtis darbo rinkoje, skirtingą negalios pobūdį turinčių 
asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje ir šių asmenų įdarbinimo rezultatų, baigus 
profesinės reabilitacijos programą, tendencijos Lietuvoje“. Išanalizuoti gauti duomenys, parengta 
tyrimo apžvalga bei parengti pasiūlymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės bei 
neįgaliųjų integracijos į darbo rinką Lietuvoje efektyvumo gerinimui; 

- 2011 m. parengta informacinė medžiaga darbdaviams nuolat viešinta teritorinėse darbo 
biržose organizuojamuose susitikimuose su negalią turinčiais asmenimis, VšĮ Valakupių 
reabilitacijos centre organizuojamų renginių metu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro specialistų 
vizitų kitose profesinės reabilitacijos sistemai priklausančiose įstaigose ir organizacijose Lietuvoje 
metu; 

- išleistas lankstinukas darbdaviams (2000 vnt.); 
- parengtas 2013 m. profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros neįgaliesiems priemonių 

planas; 
- parengta ir pristatyta metinė ataskaita; 
- vykdyta metodinio centro veiklos informacinė sklaida ir viešinimas. 
 
Vertinimo kriterijai: 
Planuota, kad įgyvendinant socialinės integracijos projektus, įvairaus pobūdžio paslaugas 

(naudą) gavusių neįgaliųjų skaičius bus 45000. Pagal gautus rezultatus, socialinės integracijos 
projektuose naudą gavo per 45000 neįgaliųjų (planuotas rezultatas įgyvendintas 100 proc.), 17 proc. 
sunkų neįgalumo lygį turinčių asmenų. 

 
Priemonė: Gerinti informacinę aplinką neįgaliesiems. Priemonei įgyvendinti buvo 

patvirtinta 850 tūkst. litų suma (iš jų 720 tūkst. litų išlaidoms ir 130 tūkst. litų turtui įsigyti), 
panaudota 825,2 tūkst. litų suma (iš jų 695,5 tūkst. litų išlaidoms ir 129,7 tūkst. litų turtui įsigyti) 
(panaudota 97 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). Įvykdytos visos planuotos priemonės, 
pasiekti planuoti rezultatai. 

 
Vykdytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 550 ,,Dėl 

Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-2012 metų programos 
patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 70-2844) patvirtintos programos priemonės. Priemonėms įgyvendinti 
panaudota 795,2 tūkst. litų suma (iš jų 665,5 tūkst. litų suma išlaidoms ir 129,7 tūkst. litų suma turtui 
įsigyti): 

- Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotas Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras tobulino aiškinamąjį lietuvių gestų kalbos žodyną (papildyta ir patikslinta 2000 lietuvių gestų 
kalbos leksinių vienetų aprašų), parengta internetu prieinama elektroninė žodyno versija; parengti ir 
išleisti kompiuterinėje laikmenoje 2 teminiai žodynai lietuvių gestų kalba – literatūros sąvokų bei 
ekonominės ir socialinės geografijos terminų (po 600 egz.); parengtos ir išleistos kompiuterinės 
laikmenos forma 2 specialiosios mokymo priemonės „Istorija 5 klasei“ ir „Istorija 6 klasei“ (po 300 
egz.), skirtos 5-6 klasių mokiniams, turintiems klausos sutrikimų; parengta ir išleista 1 specialioji 
anglų kalbos mokymo priemonė antriesiems mokymo metams, skirta klausos sutrikimų turintiems 
šeštos klasės mokiniams (500 egz.); parengta, patalpinta interneto svetainėje ir išleista kompiuterinės 
laikmenos forma lietuvių gestų kalbos savarankiško mokymosi programa girdintiems vartotojams, 
skirta pažengusiesiems; 

- Lietuvos kurčiųjų draugija suorganizavo 5 lietuvių gestų kalbos mokymo kursus: iš jų 3 
kursus tikslinėms grupėms (dalyvavo 43 asmenys: kurčiųjų mokytojai ir socialiniai darbuotojai) ir 2 
lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursus (dalyvavo 19 lietuvių gestų kalbos 
vertėjų). Plečiant Surdologijos centro, kaip metodinės pagalbos centro funkcijas ir veiklą, 
organizuotas geriausio lietuvių gestų kalbos vertėjo konkursas, išleistas ir išplatintas lankstinukas 
apie lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą; rinkti ir kaupti kurčiųjų duomenys, kurie perduoti 
Bendrojo pagalbos centro specialistams, siekiant užtikrinti bendrojo pagalbos telefono 112 
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prieinamumą kurtiesiems; interneto svetainėje teiktos konsultacijos ir gestų sąvokų išaiškinimai 
vertėjams ir kurčiųjų bendruomenės nariams; atlikta apklausa, kurios pagrindu parengtos išvados-
siūlymai vertėjų kvalifikacijos kursams tobulinti; surengti 5 seminarai teritoriniu principu apie gestų 
kalbą, kurčiųjų istoriją ir kultūrą; parengti ir išleisti 2 leidiniai kurtiesiems ir girdintiesiems DVD 
formatu „Kurčiųjų ugdymo istorija“ (220 egz.) ir „Kurčiųjų kultūra“ (210 egz.); plėtotos lietuvių 
gestų kalbos vertimo paslaugos kurtiesiems (teiktos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos 
kurtiesiems kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre – 1842 kurtiesiems, iš jų 255 
kurtiems vaikams, suteiktos 3892 lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos);  

- įgyvendinant investicinį projektą ,,Gestų kalbos tyrimo plėtojimas, kurčiųjų švietimo 
paslaugų kokybės gerinimas kurčiųjų reabilitacijos centruose ir informacijos prieinamumo didinimas 
titruojant televizijos laidas“, įsigyta įranga materialinės bazės gestų kalbos mokymui ir tyrimui 
gerinti. Įsigyta įranga bus perduota VšĮ „Surdologijos centrui“, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio, Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centrams ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centrui.  

 
Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programos 

(Žin., 2010, Nr. 58-2854) įgyvendinimo priemonių plano 3.19 priemonę, vykdyti informacinės 
sklaidos darbai: administruota ir techniškai aptarnauta neįgaliųjų poreikiams pritaikyta universali 
neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos sistema (UNRIIS), kurioje kaupiama, sisteminama, 
skleidžiama specializuota informacija internetu apie neįgaliuosius, paslaugas, tarnybas, priemones, 
sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo ir mokslo, užimtumo, aplinkos prieinamumo, kultūros, 
sporto srityse. UNRIIS per metus naudojosi per 28 tūkst. vartotojų. Panaudota 30 tūkst. litų suma 
išlaidoms.  

 
Vertinimo kriterijai: 
Planuota, kad informaciją gavusių neįgaliųjų skaičius bus 30000. Pagal gautus rezultatus, 

informaciją gavo apie 30000 neįgaliųjų (planuotas rezultatas įgyvendintas 100 proc.) 
 
Priemonė: Pritaikyti neįgaliesiems būstą ir jo aplinką. Priemonei įgyvendinti buvo 

patvirtinta 2952 tūkst. litų suma, panaudota 2884,5 tūkst. litų suma (panaudota 98 proc. priemonei 
įgyvendinti patvirtintų lėšų – miestų ir rajonų savivaldybės nepanaudojo 67,5 tūkst. litų sumos dėl 
neatsiradusių rangovų, galinčių atlikti būsto pritaikymo darbus, pareiškėjų atsisakymo vykdyti būsto 
pritaikymo darbus). Įvykdytos visos planuotos priemonės, pasiekti planuoti rezultatai. 

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-560 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 1-18, 65-3303). 

Įgyvendinant priemonę buvo vykdomi būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai, renkama, 
kaupiama ir skleidžiama informacija apie būsto pritaikymą, į būsto pritaikymo įgyvendinimo 
kontrolę ir priežiūrą įtrauktos neįgaliųjų asociacijos. Išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš valstybės 
ir savivaldybės biudžetų dalimis: asmenims, turintiems labai ryškių ir ryškių judėjimo bei 
apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, – 80 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir 20 procentų iš 
savivaldybės biudžeto lėšų; asmenims, turintiems vidutinių judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų 
sutrikimų, – 50 procentų iš valstybės biudžeto lėšų ir 50 procentų iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

Iki 2012 m. balandžio 1 d. 60 miestų ir rajonų savivaldybių buvo gauti 569 neįgaliųjų 
prašymai, atitinkantys bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimus, pritaikyti būstą. 
Būsto pritaikymo žmonėms su negalia darbai 2012 metais vykdyti 58 savivaldybėse (2 savivaldybės 
Rietavo ir Palangos miesto nepanaudojo skirtų lėšų). Savivaldybėse buvo vykdomi būsto pritaikymo 
neįgaliųjų specialiesiems poreikiams darbai, neįgaliųjų asociacijų atstovai dalyvavo savivaldybėse 
sudarytų Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijų darbe, vykdė būsto pritaikymo priežiūrą. 
Neįgaliųjų poreikiams pritaikytas 251 būstas, iš jų 145 būstai asmenims su labai ryškiais judėjimo ir 
apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 83 būstai asmenims su ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo 
funkcijų sutrikimais ir 23 būstai asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų 
sutrikimais. 
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Vertinimo kriterijai:  
Planuota, kad asmenų, kuriems pritaikytas būstas dalis iš viso asmenų, kurie yra įtraukti į 

savivaldybių paraiškas pritaikyti būstą, skaičiaus bus 43 proc. Pagal gautus rezultatus, asmenų, 
kuriems pritaikytas būstas dalis iš viso asmenų, kurie yra įtraukti į savivaldybių paraiškas pritaikyti 
būstą, skaičiaus yra 44 proc. (planuotas rezultatas įgyvendintas 102,3 proc. Rezultatas priklauso nuo 
savivaldybėse gautų neįgaliųjų prašymų, atitinkančių bazinius būsto pritaikymo žmonėms su negalia 
reikalavimus, pritaikyti būstą skaičiaus ir pritaikytų būstų skaičiaus). 

Planuota, kad neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius bus 245. Pagal gautus rezultatus, 
neįgaliųjų poreikiams pritaikytas 251 būstas (planuotas rezultatas įgyvendintas 102,4 proc. Priemonei 
įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos pagal savivaldybių pateiktas paraiškas. Konkretaus būsto 
pritaikymas priklauso nuo neįgalaus asmens individualių poreikių būsto pritaikymui, kas įtakoja 
būsto pritaikymo kainą, taip pat nuo atliktų būsto pritaikymo darbų viešųjų pirkimų). 
 

 
 

 
5 pav. Būsto pritaikymo rodiklų dinamika 2007-2012 m. 

 
Priemonė: Teikti finansinę paramą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. 

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 1718 tūkst. litų suma, panaudota 1713,8 tūkst. litų suma 
(panaudota 99,8 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų).  

Nuo 2006 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 831 
,,Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380) 
patvirtintą paramos neįgaliems studentams teikimo tvarkos aprašą per aukštąsias mokyklas teikiamos 
finansinės pagalbos priemonės aukštosiose mokyklose studijuojantiems neįgaliesiems – skiriamos 
lėšos neįgaliųjų studentų specialiųjų poreikių tenkinimui (mėnesinė 1/2 bazinės socialinio draudimo 
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pensijos dydžio išmoka kas mėnesį) bei daliniam studijų apmokėjimui (vieną kartą per semestrą 3,2 
BSI dydžio išmoka). 

Pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 
mokyklose, tvarką remti 1033 neįgalūs studentai, besimokantys 39 aukštosiose mokyklose, iš jų 932 
(90,2 proc.) neįgalieji, studijuojantys 26 valstybinėse aukštosiose mokyklose, ir 101 neįgalusis (9,8 
proc.), studijuojantis 13 nevalstybinių aukštųjų mokyklų. 1033 neįgaliesiems mokėtos išmokos 
specialiesiems poreikiams tenkinti, 464 neįgaliesiems mokėtos tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš 
dalies kompensuoti. 

 
Vertinimo kriterijai:  
Planuota, kad aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių finansinę paramą, 

skaičius bus 930. Pagal gautus rezultatus, aukštosiose mokyklose besimokančių neįgaliųjų, gavusių 
finansinę paramą, skaičius yra 1033 (planuotas rezultatas įgyvendintas 111 proc.). Priemonei 
įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos pagal aukštųjų mokyklų paraiškas ir priklauso nuo paramos 
besikreipiančių išmokų gavėjų, kuriems mokamos tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies 
kompensuoti, skaičiaus, jų pažangumo rezultatų. Paramos kreipėsi didesnis neįgalių studentų 
skaičius negu planuota. 

 
Priemonė: ,,Mokėti 20 proc. BSI dydžio išmokas neįgaliesiems, auginantiems vaikus, 

komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti“.  
Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 42 tūkst. litų suma, panaudota 38,9 tūkst. litų suma 

(panaudota 93 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų – savivaldybės nepanaudojo 3,1 tūkst. litų 
sumos). Šiai priemonei įgyvendinti skirtos lėšos pervedamos pagal savivaldybių paraiškas ir 
priklauso nuo paramos besikreipiančių išmokų gavėjų skaičiaus. 

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 
d. nutarimu Nr. 193 ,,Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties 
garantijų“ (Žin., 1992, Nr. 16-444; 2006, Nr. 22-703) bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-98 ,,Dėl Išmokų neįgaliesiems mokėjimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, 43-1572). 

38 miestų ir rajonų savivaldybėse mokėtos 20 procentų BSI dydžio išmokos vidutiniškai kas 
mėnesį 114 socialiai remtinų neįgaliųjų, auginančių vaikus iki 18 metų (besimokančius Lietuvos 
Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo 
formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), kurie yra 
pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų. Šios išmokos mokamos 
komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti. 

 
Vertinimo kriterijai: 
Planuota, kad neįgaliųjų, auginančių vaikus, gaunančių 20 procentų BSI dydžio išmokas 

komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti, 
skaičius bus 115. Pagal gautus rezultatus, neįgaliųjų, auginančių vaikus, gaunančių 20 procentų BSI 
dydžio išmokas komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar 
kurui įsigyti, skaičius yra 114 (planuotas rezultatas įgyvendintas 99,1 proc. Priemonei įgyvendinti 
skirtos lėšos pervedamos pagal savivaldybių administracijų paraiškas ir priklauso nuo paramos 
besikreipiančių išmokų gavėjų skaičiaus).  

 
Programos „Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonės įgyvendinimas 

 
2012 metais Neįgaliųjų reikalų departamentui pavesta įgyvendinti programos „Socialinės 

aprėpties stiprinimas“ priemonę „Organizuoti seminarus nediskriminavimo dėl negalios klausimais 
asmenims, dirbantiems visuomenės informavimo srityje“. Priemonei įgyvendinti patvirtinta 3 tūkst. 
litų suma, panaudota 2,3 tūkst. litų suma.  

Suorganizuotas seminaras nediskriminavimo dėl negalios klausimais asmenims, dirbantiems 
visuomenės informavimo srityje. Seminare dalyvavo 14 dalyvių. 
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Vertinimo kriterijai: 
Planuotas renginių skaičius – 1, suorganizuotas 1 renginys. Planuotas rezultatas įgyvendintas 

100 proc.  
 

Kita Neįgaliųjų reikalų departamento veikla ir veiklai skirtų asignavimų panaudojimas 
 
Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai asignavimai 2012 metais skirti įgyvendinant 

programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonę: Sudaryti sąlygas Ginčų komisijos, 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai.  

Priemonei įgyvendinti buvo patvirtinta 943 tūkst. litų suma (iš jų 923 tūkst. litų išlaidoms ir 
20 tūkst. litų turtui įsigyti), panaudota 930,6 tūkst. litų suma (iš jų 910,7 tūkst. litų išlaidoms ir 19,9 
tūkst. litų turtui įsigyti) (panaudota 99 proc. priemonei įgyvendinti patvirtintų lėšų). Įvykdytos visos 
planuotos priemonės, pasiekti planuoti rezultatai. 
 
 Be aukščiau aprašytų priemonių, 2012 metais koordinuotos 2 tarpinstitucinės programos: 

1. Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 metų programa, 51 priemonė, 78 
vykdytojai (18 valstybės įstaigų, 60 savivaldybių); 

2. Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-2012 metų programa (18 
priemonių, kurias įgyvendino Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos kurčiųjų draugija, Neįgaliųjų 
reikalų departamentas, 5 gestų kalbos vertėjų centrai); 
 2012 metais rinkta informacija apie šių tarpinstitucinių programų priemonių vykdymą 2011 
metais, 2012 metų planuojamas įgyvendinti priemones ir planuojamas lėšas, rinktos ataskaitos apie 
2012 metų priemonių įgyvendinimo rezultatus ir faktiškai panaudotas lėšas. 
 

Koordinuota 5 gestų kalbos vertėjų centrų (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus) 
(kiekvienas gestų kalbos vertėjų centras organizuoja ir teikia paslaugas 2 apskričių teritorijose) bei 2 
neįgaliųjų reabilitacijos centrų (Alytaus, Tauragės) veikla. Rinkti įstaigų veiklos planai, ketvirtinės 
veiklos ataskaitos. 

 
Vykdyta įgyvendinamų programų ir priemonių stebėsena ir kontrolė – 2012 metais atlikti 

finansuojamų priemonių įgyvendinimo kontrolės patikrinimai: 
- 49 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai; 
- 1 Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektas; 
- 2 Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo programos įgyvendinimo 

priemonės; 
- 9 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai;  
- 4 Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo 

projektai; 
- 1 Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos rėmimo projektas; 
- 19 aukštųjų mokyklų, teikiančių finansinę pagalbą neįgaliems studentams; 
- 9 savivaldybės, vykdančios būsto pritaikymą neįgaliesiems; 
Išnagrinėtas 1 skundas dėl būsto pritaikymo ir 11 skundų dėl kitų įgyvendinamų programų ir 

priemonių. 
 
Neįgaliųjų reikalų departamento reguliavimo sričiai priskirto valstybės turto valdymas, 

naudojimas ir disponavimas juo. 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 2012 m. užtikrino departamento reguliavimo sričiai 

priskirto valstybės turto tikslingo naudojimo kontrolę – panauda perduoto valstybės turto priežiūrą, 
turto apsaugą, šio turto inventorizaciją, departamento reguliavimo sričiai priskirtų pavaldžių įmonių 
ir įstaigų veiklos kontrolės ir priežiūros užtikrinimą. Pagal sudarytą grafiką ar pagal gautą 
informaciją buvo tikrinamas panauda perduoto turto naudojimo efektyvumas bei nauda 
neįgaliesiems, turto naudojimas atsižvelgiant į panaudos sutarties sąlygas bei teisės aktų nustatytą 
tvarką. Surinkta informacija apie veiklą naudojant šį turtą neįgaliųjų naudai, buvo apibendrinta ir 
parengta metinė turto naudojimo ir veiklos ataskaita apie neįgaliesiems suteiktas paslaugas naudojant 
panauda perduotą turtą.  
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Rezultatai: 
- atlikta 61 pritaikyto neįgaliesiems vežti automobilio, 68 naudojamų komplektų 

kompiuterinės įrangos inventorizacija (32 komplektai nepataisomai sugedusios kompiuterinės 
technikos buvo nurašyti ir utilizuoti); 

- transporto paslaugos 2012 m. buvo teikiamos 39 savivaldybėms panaudos būdu perduotu 61 
automobiliu. 2012 m. šiomis transporto priemonėmis buvo suteiktos 19419 vienkartinių ir 212926 
nuolatinės transporto paslaugos, vienkartinėmis paslaugomis pasinaudojo 10720 neįgaliųjų, o 
nuolatinėmis – 1673 neįgalieji. Vidutiniškai vienu automobiliu suteikta nuolatinių paslaugų 32 
asmenims, vienkartinių – 180 asmenų; 

- 2012 metais kompiuterine įranga naudojosi 1300 neįgaliųjų; 
- įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-2012 metų 

programą įsigyta ilgalaikio turto už 129 714 litų. Šis turtas 2013 m. pradžioje panaudos sutartimis 
bus perduotas 7 įstaigoms (VšĮ „Surdologijos centrui“, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centrams ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui). 

Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovauja valstybei ir valdo valstybei nuosavybės teise 
priklausančią uždarosios akcinės bendrovės „Baldžio šilas“ (toliau vadinama – UAB „Baldžio šilas“) 
akcijų dalį. Likusią šios įmonės akcijų dalį 2011 m. spalio 21 d. įsigijo VŠĮ Valakupių reabilitacijos 
centras. UAB „Baldžio šilas“ akcinis kapitalas – 10 675 040 litų. Neįgaliųjų reikalų departamentas 
patikėjimo teise valdo 376754 UAB „Baldžio šilas“ akcijas, kurių nominali vertė yra 7 535 080 litų 
(70,6 proc.), VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras valdo 156 998 akcijas, kurių nominali vertė yra 
3 139 960 litų (29,4 proc.). 2013 metais numatyta UAB „Baldžio šilas“ pertvarka. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovavo valstybei, įgyvendindamas valstybės, kaip 
viešosios įstaigos dalininkės turtines ir neturtines teises VšĮ Valakupių reabilitacijos centre. Steigėjo 
įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą yra 300 100 litų. Centras teikia medicininės, profesinės, 
socialinės reabilitacijos paslaugas. VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrui panaudos pagrindais 
perduoto turto (materialaus ir nematerialaus) likutinė vertė – 16 805 037 litai. 

 
Dalyvavimas rengiant teisės aktus, dalyvavimas darbo grupėse ir kita veikla. 
Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 

rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. 978 ,,Dėl Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centro savininko teisių ir 
pareigų bei turto perdavimo“ (Žin., 2012, Nr. 99-5055) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 
lapkričio 21 d. nutarimą Nr. 1408 ,,Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 
metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 137-7021).  

 
Parengti ir suderinti socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai bei jų pakeitimai: 
- 2012 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. A1-346 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 

projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89-4662). Organizuoti mokymai 
neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms (dalyvavo apie 60 žmonių); 

- 2012 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89-
4661); 

- 2012 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. A1-489 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos 
ir platinimo finansavimo 2013 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 130-6594); 

- 2012 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A1-130 „Dėl 2012 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos 
rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“; 

- 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-320 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl 2012 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos 
rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-535 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl 2012 metų Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 
patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- 2012 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-139 „Dėl 2012 metų Periodinių ir informacinių 
leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektams finansuoti skirtų valstybės 
biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“; 
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- 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. A1-285 „Dėl 2012 metų Žmonių su fizine negalia 
mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto 
lėšų paskirstymo patvirtinimo“; 

- 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A1-537 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-285 „Dėl 2012 metų Žmonių su 
fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų 
valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 
Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymais patvirtinti teisės aktai: 
- Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutarčių sudarymo tvarkos aprašas (2012 m. 

sausio 5 d. įsakymas Nr. V-1); 
- Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdiniai nuostatai (2012 m. sausio 5 d. 

įsakymas Nr. V-1); 
- Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame sektoriuose rekomendacijos (2012 m. 

gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V–37). 
 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 2012 m.: 
- dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytų projektų vertinimo ir atrankos 

komisijų veikloje: 
1. Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos priemonių 2012 metų 

įgyvendinimui skirtų projektų atrankos; 
2. Nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos 2012 metais projektų 

atrankos.  
- dalyvavo darbo grupių veikloje: 
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-242 

sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės, programos ,,Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonei 
,,Plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir skatinti 
įsidarbinimo galimybes“ vertinti; 

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A1-422 sudarytos 
darbo grupės Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo pakeitimams parengti. 

- parengė ir pateikė pasiūlymus 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
komisijai dėl Nacionalinės pažangos 2014–2020 metais programos; 

- parengė programos ,,Neįgaliųjų socialinė integracija“ priemonės ,,Plėtoti paslaugų 
neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir skatinti įsidarbinimo galimybes“ 
dalies „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas“ 
vertinimo ataskaitą; 

- dalyvavo organizuojant neįgaliųjų darbų mugę ,,Tau Vilniau“, o taip pat Velykinę ir 
Kalėdinę neįgaliųjų darbų mugę Lietuvos Respublikos Seime; 

- įgyvendino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 19 d. 
įsakymu Nr. A1-128 patvirtinto Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 m. strategijos 
įgyvendinimo 2012 m. priemonių planą (Žin., 2012, Nr.19-873); 

- bendradarbiavo su valstybės institucijomis, neįgaliųjų asociacijomis, savivaldybėmis, 
aukštosiomis mokyklomis, piliečiais, konsultavo neįgaliųjų reabilitacijos ir socialinės integracijos 
klausimais;  

- Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyvendina projektą „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 
paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos 
specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 
standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas“. 2012 m. buvo atlikta profesinės 
reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės įvertinimo sistemos galimybių studija. Pradėta 
rengti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės įvertinimo sistema;  

- nuo 2012 m. lapkričio 1 d. iš likviduojamos Socialinės globos įstaigų administravimo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perimta neįgaliųjų siuntimo į socialinės 
globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
(toliau – valstybės socialinės globos įstaigos), ilgalaikei socialinei globai gauti ir laisvų vietų šiose 
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globos įstaigose apskaitos bei valstybės socialinės globos įstaigų atstovavimo teismo bylose dėl 
globos skyrimo, funkcija; 

- organizavo Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
posėdžius (buvo suorganizuoti 3 posėdžiai), pasitarimus, susitikimus dėl neįgaliųjų reikalų 
sprendimo, tarybos nariams – neįgaliųjų asociacijų atstovams informacija buvo teikiama, derinamos 
nuostatos dėl rengiamų teisės aktų bei kitų neįgaliesiems svarbių klausimų pasitarimuose, kurie 
vyksta antradieniais Neįgaliųjų reikalų departamente. 

 
Vertinimo kriterijai: 
Planuota, kad neįgaliųjų, pasinaudojusių Neįgaliųjų reikalų departamento įgyvendinamomis ir 

koordinuojamomis programomis ir priemonėmis, skirtomis mažinti jų socialinę atskirtį, dalis visame 
neįgaliųjų skaičiuje bus 16 proc. Pagal gautus rezultatus, neįgaliųjų, pasinaudojusių Neįgaliųjų 
reikalų departamento įgyvendinamomis ir koordinuojamomis programomis ir priemonėmis, 
skirtomis mažinti jų socialinę atskirtį, dalis visame neįgaliųjų skaičiuje yra 17 proc. (planuotas 
rezultatas įgyvendintas 106 proc.)  

Planuotas finansuojamų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų skaičius – 408, savivaldybių skaičius – 60, rezultatas įgyvendintas 100 proc. 

Planuotas finansuojamų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų skaičius – 25, 
finansuoti 25 Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai. 

Planuota, kad bus koordinuotos 2 tarpinstitucinės programos (planuotas rezultatas 
įgyvendintas 100 proc.). 
 
 
 
 
 
 
Departamento direktorė Genovaitė Paliušienė 
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